
اّليت يرتّتب من ورائها مفاسد كثرية إذا ما أمهلت أو مل يهتّم ا و هي كما ذكرنا مرارا و تكرارا من  ... الشيخ :

و اّلذي يزيد يف الّنفس أسا و حزنا أّن بعض  ( و من تشّبه بقوم فهو منهم )قوله عليه الّسالم يف آخر احلديث 

اجلماعات اإلسالمّية اليوم ليس فقط ال يقيمون وزنا ملثل هذه القواعد الّشرعّية اهلاّمة بل يزيدون على ذلك قوال و 

هو أّم يقولون هذه قشور و جيب أن نشتغل بالّلباب , هذه يف احلقيقة من أكرب املصائب اّليت حّلت يف كثري 

الّشباب يف العصر احلاضر ألنّه لو كان هذا الّتمييز أو هذا الّتفريق بني القشر و الّلّب لو كان شرعا لتطّلب من 

علماء يف الّشرع ليمّيزوا بني األمرين و يصّنفومها كما فعل الفقهاء حينما مّيزوا الفرض عن الّسّنة , هذا عند عموم 

و الواجب . فهذا الّتمييز بني الفرض و الّسّنة بال شّك حيتاج إىل علم  الفقهاء و احلنفّية خباّصة مّيزوا بني الفرض

بالّشريعة بكتاا و بسّنة نبّيها صّلى اهللا عليه و آله و سّلم فكان ميكن بالّنسبة للعلماء لو كان حّقا أّن يف 

م العلماء فمن اّلذي يقول اإلسالم قشورا إضافة على الّلّب , فمن اّلذي يستطيع أن ميّيز بني القشر و الّلّب ؟ ه

  جيب أن ال نشتغل اليوم بالقشور و علينا بالّلّب هم اّجلّهال .

  هم القشور . السائل :

هم القشور , لذلك يرتّتب من وراء هذا هدم لإلسالم ألنّنا سنقول أنت تقول الّشيء الفالين قشر  ... الشيخ :

يك لعّله قشر و كّل من الّصنفني املعارضني للّب و القشر كالمها فما أدراك ؟ لعّله لّب , ّمث ما تسّميه لّبا ما يدر 

اليوم واقع فكثري من املسائل االعتقاديّة حينما تثار يثورون و يقولون دعونا اآلن من املسائل اخلالفّية و أّي مسألة 

عونا من هذا , هذا يفّرق ليست من املسائل اخلالفّية ؟ إذا إيش فائدة الّتفصيل هذا ؟ إذا حتّدثنا عن الّلّب قيل د

الّصّف و يفّرق اجلمع و إذا حتّدثنا فيما يسّمونه بالقشر قالوا هذه قشور ال نريدها هلذا الّزمان , مع أّن اهللا عّز و 

جّل كما كان حكيما يف خلقه لكّل ما خلق كذلك كان حكيما يف كّل ما شرع فحينما خلق البشر خلق الذّكر 

ا خلق الفواكه و خلق احلبوب و األنثى , وحينما خلق كث
ّ
ريا إن مل نقل كّل ألّين لست متخّصصا يف الّزراعة مل

خلق هلا قشرا و لّبا , هل كان هذا اخللق من اهللا تبارك و تعاىل عبثا ؟ حاشاه . فإذا كان قد جعل يف الّشرع على 

كمة و  كما أّن احلكمة يف اخللق األّول حّد تعبري أولئك الّناس لّبا و قشرا ما كان هذا اخللق أيضا عبثا و إّمنا حل

أي يف الفواكه و احلبوب و حنو ذلك واضحة جّدا فلوال القشر لفسد الّلّب فكذلك متاما يف الّشرع و لذلك 

( و ال مشريا إىل هذه احلقيقة جاءت أحاديث عن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم منها يف احلديث القدسي 

بالّنوافل حّتى أحّبه فإذا أحببته كنت سمعه اّلذي يسمع به و بصره اّلذي يبصر به  يزال عبدي يتقّرب إليّ 

( أّول ما يحاسب العبد يوم القيامة الّصالة , و هكذا , و يف احلديث اآلخر قال عليه الّصالة و الّسالم  ) ...

( و إن ّسالم يف حديث آخر قال عليه ال فإن تّمت فقد أفلح و أنجح و إن نقص فقد خاب و خسر )



إذا الّتطوّع ال جيوز  نقصت قال اهللا عّز و جّل لمالئكته انظروا هل لعبدي من تطّوع فتتّموا له به فريضته )

  للمسلم أن يستغين عنه هذا الّتطوّع اّلذي يسّميه أولئك الّناس بالقشر ألّن يف ذلك خسارة للّب و إضاعة له .

ّن اإلنسان خلق هلوعا إذا مّسه الّشّر جزوعا و إذا مّسه الخير منوعا (( إو حنن إذا تذّكرنا أّن  ... الشيخ :

لكن هؤالء املصّلني كما جاء يف احلديث اآلخر الّصحيح ال ختلو صالم من نقص إّما كّما و  إّال المصّلين ))

و إّما أن حيافظ عليها و إّما كيفا , إّما كّما و إّما كيفا , إّما أن يضّيع شيئا من فرائضها أن يؤّديها يف أوقاا 

يؤّديها يف أوقاا و لكن ينقص من كيفّيتها فكال الّنقصني ال خيلو منه البشر بعاّمة أّما األفراد منهم فيختلفون إذا  

كان و أرجو أن أكون دقيقا يف قويل إذا كان و مل أقل إن كان , إذا كان يف هؤالء البشر من حيافظ على أداء 

و ال يضّيع صالة من صلواا مطلقا فال خيلو منهم مجيعا أن يضّيعوا شيئا من صفاا و  الّصلوات يف أوقاا 

( إّن الّرجل ليصّلي الّصالة و ما يكتب له كيفّياا , إذا كان األمر كذلك يأيت هنا قوله عليه الّصالة و الّسالم 

نصفها أين ذهب الّنصف  نصفها )منها إّال عشرها , تسعها , ثمنها , سبعها , سدسها , خمسها , ربعها , 

الثّاين وراء الّزرع , وراء الّضرع , وراء الّتجارة , وراء اهلندسة إىل آخره و هذا البّد منه ألنّه بشر و ربّنا عّز و جّل 

 (( قد أفلح المؤمنون اّلذين هم في صالتهم خاشعون ))حينما وصف املؤمنني كان من أّول صفام أن قال 

ع أن حيكم على نفسه اليوم بأنّه يف صالته حيّصل األجر كامال باملائة مائة ؟ ال أحد . من مّنا فمن مّنا يستطي

يستطيع أن يقول عن نفسه اليوم إنّه خاشع يف صالته خاشع صفة الزمة أّما خاشع مبعىن خشع فهذا ال خيلو إن 

زمة له فهو خاشع يف صالته فهذا كما  شاء اهللا فرد مّنا أن خيشع يف صالة ما و يف يوم ما أّما أن يكون صفة ال

فإذا كانت هذه طبيعة اإلنسان بعاّمة أّن صالته تكون ناقصة  " أندر من الكربيت األمحر "كانوا يقولون قدميا 

فبما يستدرك هذا الّنقص ؟ بصلوات الّنوافل و الشّك أّن هذه الّصلوات ستكون كالفرائض أي فيها نقص لكن 

ضّم إىل الّنقص اّلذي حصل يف الفرض و من هنا يتبّني لكم أمهّية قوله عليه الّسالم ما يكون فيها من كمال ي

إذا املقصود من هذا  ( انظروا هل لعبدي من تطّوع فتتّموا له به فريضته )حينما يقول اهللا عّز و جّل للمالئكة 

اهللا يا رسول اهللا ال أزيد عليهّن ( و أخريا هو أنّه جيب على املسلم أن يكون دأبه دأب ذلك األعرايب اّلذي قال 

( ذلك ألّن ذلك االعرايب أّوال كان الفطرة و ثانيا شهد له الّرسول عليه الّصالة و الّسالم بقوله  و ال أنقص )

أّما حنن اليوم فليس عندنا مثل هذه الّشهادة ليقال فينا   ( دخل الجّنة إن صدق ),  أفلح الّرجل إن صدق )

( و ما يدريك لعّل اهللا عّز و جّل قال ألهل بدر اعملوا يب أو كما قيل حلاطب بن بلتعة كما قيل لذلك األعرا

لسنا حنن هناك و لذلك فعلينا أن تّم على حّد تعبري أولئك و أعوذ باهللا من  ما شئتم فإّني قد غفرت لكم )

شرع عبثا كما أنّه مل خيلق عبثا إّمنا تعبريهم و ال أقول من أولئك جيب أن تّم بالّلباب و القشور ألّن القشر مل ي



  . (( إّن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى الّسمع و هو شهيد ))للمحافظة على الّلّب 

أّوال صّحة احلديث , ثانيا موضوع املكس كّله و اإلشارة  ( ال يدخل الجّنة صاحب مكس )حديث  السائل :

  و أصل املكس و إن كان بينطبق على املكوس املأخوذة مّننا . على اجلمارك اّليت تؤخذ اآلن بأّا مكوس

أّما احلديث فإسناده ضعيف . لكن هناك يف ذّم املكس ما يغنينا عن احلديث الّضعيف , تذكرون معي  الشيخ :

ل عليه حديث الغامديّة اّليت زنت فرمجها الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم و لعّل بعض الّناس أساؤوا القول فيها فقا

( لو تابها كما يف رواية و يف رواية أخرى   ( لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم )الّصالة و الّسالم 

ففي هذا احلديث ذّم املاكس , طبعا املكس هي الّضريبة و املكوس هي الّضرائب و ال  صاحب مكس لغفر له )

حمكما ليس نظاما امسا ليس مقرونا بالعمل , حينذاك  يشرع يف اإلسالم حينما يكون إسالما مطّبقا و نظاما

سيجد املسلمون يف شريعتهم ما يغنيهم عن ضرائبهم و مكوسهم و لكن مع األسف الّشديد صدق يف عاّمة 

حّكام املسلمني و ال أخّص احلّكام فقط بالذّكر بل أعّم معهم احملكومني إّم أعرضوا عن احلكم مبا شرع اهللا و 

ن يف شرع اهللا عّز و جّل ما يغنيهم عن ما يعرف اليوم بالّنظم و القوانني الغربّية . منذ بضعة أيّام قليلة  لوال ذاك كا

كّنا يف مجع و جاءت املناسبة للّتحّدث عن البدعة و هي كما تعلمون إن شاء اهللا مجيعا كّلها ضاللة بنّص 

لفت الّنظر إىل أّن هناك للبدعة خاّصة أصوال جيب أن  حديث الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم فجرّنا البحث فيها إىل

يعرفها كّل طالب علم , كما جيب أن يعرف أصول الفقه و أّن عدم اجلمع بني هذين األصولني أصول الفقه و 

أصول البدعة جيعل الفقيه األّول يتعّرض للخطأ إن مل أقل للخطر . و كذلك العكس من كان عاملا بأصول 

عاملا بأصول الفقه كذلك يكون كاألّول يقع يف اخلطأ إن مل أقل يف اخلطر . و البحث ذاك كان  البدعة و مل يكن

  طويال و ال أريد ان أشغل هذه اجللسة بإعادة ذلك البحث .

ولكّين أريد أن أتوّصل إىل أّنين حتّدثت عن ما يعرف عند الفقهاء باملصاحل املرسلة و أقول متحّفظا  الشيخ :

فقهاء فال أعين عاّمتهم ألّن املسألة فيها اختالف من أشهر الفقهاء اّلذين يقولون باألخذ باملصاحل حينما أقول ال

املرسلة هم املالكّية ّمث يتلوهم احلنابلة و الّشاهد أّن هذه املصاحل املرسلة هي قاعدة يف الّشريعة هاّمة جّدا ألّا 

و هنا الّشاهد من مل يضبط قاعدة األصولني  تساعد على استخراج أحكام جديدة حلوادث حديثة , لكن

املذكورين آنفا أصول الفقه و أصول البدعة رّمبا وقع أيضا يف اخلطأ أو اخلطر . املصلحة املرسلة هي تشمل 

احلوادث و األسباب اّليت جتّد مع الّزمن و ميكن أن يتوّصل ا املسلم و خباّصة احلاكم لتحقيق مصاحل للمسلمني 

سائل اّليت يتحّقق ا مصاحل املسلمني هي تدخل بعاّمة أي كّلها يف قاعدة املصاحل املرسلة ؟ اجلواب فهل هذه الو 

ال . البّد من الّتفصيل , وصل بنا الكالم إىل أّن املصاحل املرسلة و هي األسباب احلادثة اّليت ميكن أن يوصل ا 



و هي املصاحل املرسلة ال جيوز األخذ ا على إطالقها  أو بشيء منها إىل فائدة و مصلحة لألّمة أّن هذه القاعدة

بل البّد من الّتفصيل و هو كالّتايل أّوال جيب الّنظر يف هذا الّسبب كاحلادث هل كان املقتضي باألخذ به موجودا 

يف عهده صّلى اهللا عليه و سّلم أم ال ؟ فإن كان موجودا و يظهر أنّه لو طّبق حصل منه فائدة و مع ذلك 

لّرسول عليه الّصالة والّسالم مل يأخذ ذا الّسبب حينذاك ال جيوز للمسلمني أن يأخذوا به بدعوى أّن فيه فا

مصلحة لألّمة و هذا أمر واضح ألنّه لو كانت هذه املصلحة شرعّية كان قد جاء ا من نزل عليه الّشرع كامال  

  احلديث . ى اهللا إالّ و أمرتكم به )( ماتركت شيئا يقّربكم إلكما قال عليه الّصالة و الّسالم 

و مثاله من األمثلة املعروفة يف كتب الفقه و مثال آخر نذكره ممّا حدث يف زمننا هذا . أّما ما هو  الشيخ :

معروف يف كتب الفقه و منّبه عليه أنّه ال يشرع للّسبب اّلذي ذكرته آنفا و هو أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم ما 

و هو األذان لغري الّصلوات اخلمس , صالة العيدين مثال تعلمون مجيعا أنّه ال يؤّذن هلا و لو أنّنا أردنا  أخذ به ال

أن حنّكم تلك العقول اّليت جعلت اإلسالم لّبا و قشرا لقالت إّن فيه فائدة , األذان يوم العيد فيه فائدة ألّن الّناس 

لئك الّناس اّلذين يهرعون أو يهرعون إىل زيارة القبور يف الّصباح يكونون عادة غافلني عن هذا الوقت و خباّصة أو 

الباكر حيملون معهم األغصان اخلضراء بزعمهم فينتهي الكثري منهم عن أداء فريضة صالة العيد , فلو أنّه كان 

مد هللا على هناك أذان لنّبهوا أحسن تنبيه فماذا كان موقف الفقهاء ؟ مجيعهم جتاه هذا األذان لقد أمجعوا و احل

قّل ما جيمع على مثله أال و هو أنّه بدعة و كّل بدعة ضاللة و كّل ضاللة يف الّنار , وليس األذان مل يكن 

مشروعا يف ذلك العهد األّول و يف العهود الّتالية حّىت اليوم التّفاق الفقهاء على بدعّية األذان و لكن مل يكن 

ام األذان و هو كلمة الّصالة , الّصالة جامعة أيضا هذا مل يكن يف عهد أيضا يف العهد األّول األنور ما يقوم مق

  الّرسول عليه الّسالم .

و مثل صالة العيدين بل و أهّم منها حيث يكون الّناس إّما يف غفلتهم و انغماسهم يف أعماهلم و  الشيخ :

  . ...دنياهم أو 

  الّسالم عليكم . السائل :

ة اهللا , كذلك األذان لبعض الّصلوات اّليت تشرع ملناسبة يكون الّناس فيها يف و عليكم الّسالم و رمح الشيخ :

غفلتهم يعمهون , إّما أن يكونوا يف بيعهم و شرائهم و جتارم أو يكونون غارقني يف نومهم أعين بذلك صالة 

لقمر أو خسف الكسوف و اخلسوف , إذا كسفت الّشمس يف الّنهار فقّل من ينتبه هلذا الكسوف إذا خسفت ا

القمر كما هو نّص القرآن الكرمي يف الّليل فأكثر الّناس نائمون فلو كان الّدين بالرّأي و بالعقل لكان هنا وقت 

تشريع ما تقتضيه املصلحة املرسلة إليقاظ الّناس لصالة اخلسوف و تنبيه الّناس من غفلتهم يف الّنهار ليتوّجهوا إىل 



  و اخلسوف .املسجد و يصّلون صالة الكسوف أ

مع ذلك حّىت اليوم ال أحد و احلمد هللا من علماء املسلمني يرى شرعّية األذان هلذه الّصلوات , ما هو  الشيخ :

الّسبب ؟ الّسبب هو ما ذكرته آنفا كان املقتضي لتشريع هذه الوسيلة أال و هي وسيلة األذان قائما يف عهده 

ك للمسلمني , فتسنينا حينئذ هو ابتداع يف الّدين . هذا القسم عليه الّصالة و الّسالم و مع ذلك فما سّن ذل

األّول من املصلحة املرسلة أنّه ال يشرع األخذ ذه املمصلحة ما دام أّن املقتضي لألخذ مبا حيّققها كان قائما يف 

م فهنا قد يتبادر إىل عهده عليه الّصالة و الّسالم . أّما إذا مل يكن املقتضي قائما يف عهده صّلى اهللا عليه و سلّ 

الّذهن أّن األخذ ا أصبح مشروعا و ليس األمر أيضا على هذا اإلطالق بل على الّتفصيل الّتايل : هذا الّسبب 

أو كانت هذه الوسيلة اّليت إذا أخذ ا يف زمن ما و حّققت مصلحة لألّمة كان املوجب لألخذ ا هو تقصري 

لو يف بعض جوانبها فحينئذ يكون األخذ ذه الوسيلة أيضا كالوسيلة األوىل املسلمني يف القيام بشريعة اهللا و 

بدعة ضاللة . فلم يبق إّال القسم الثّاين و هو الثّالث و هو أن ال يكون الّدافع على األخذ ذه الوسيلة هو 

  . ...تقصري املسلمني 

  احلمد هللا . السائل :

  يلة ما دام أّا حتّقق مصلحة شرعّية .يرمحك اهللا , يشرع األخذ ذه الوس الشيخ :

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته . أهال وسهال . الشيخ :

تذّكرت شيئا أنسيته و ما أنتسانيه إّال الّشيطان أن أذكره قلت يف تضاعيف كالمي أّين سأضرب للحالة  الشيخ :

اجله العلماء و هو األذان لصالة العيدين و مثل حادث فأنسيت أن أّذكر املثل األوىل مثلني اثنني مثل قدمي ع

احلادث و هو عملي يف زمننا اليوم , حيث تعلمون أّن أكثر املساجد مّدت فيها خطوط بدعوى تسوية الّصفوف 

اين ؟ أم الثّالث ؟ أنا هذا اخلّط مثال أيضا واقعي للوسيلة اّليت حتّقق مصلحة . فهل هذه من القسم األّول ؟ أم الثّ 

أقول وضع اخلّط يف املساجد بعاّمة هو كاألذان لصالة العيدين و صالة اإلستسقاء و الكسوف و اخلسوف ال 

يشرع , و الّسبب أّن مّد اخلّط أمر ميّسر و ال يتخّصص ذا الّزمن ألنّه ليس كاستعمال الّسيارة و الطّيارة ممّا 

ة حّىت وصلوا إليها , فال جيوز مّد اخلّط يف املسجد هلذا الّسبب أّوال أّن الّرسول أخذ من العلماء جهود سنني طويل

ما شرعه و كان ميّسرا له تسنينه , ثانيا إّن االعتماد على اخلطوط و اخليوط املمدودة يف املساجد سواء كانت 

عا ألخذ بالوسيلة خطّا من خيط أو خطّا منسوجا يف البساط فهو على كّل حال خّط . لو كان هذا مشرو 

البدهّية و هو مّد اخليوط كما يفعلون يف أكثر املساجد فهذا ال يشرع ملا ذكرته آنفا يف األذان هلذه الّصلوات و 



لكن هناك شيء آخر و مهّم جّدا و هو أّن مترين الّناس و تعويدهم على أن يسّووا الّصفوف على اخلّط معىن 

خّط اضطربت صفوفهم و مل تستو و حنن نعلم يقينا أّن الّنّيب صّلى اهللا  ذلك أّم إذا صّلوا يف مكان ليس فيه

عليه و سّلم كان يهتّم كثريا و كثريا جّدا يف األمر بتسوية الّصفوف و يبين على تنفيذ مثل هذا األمر صالح 

( بتسوية الّصفوف قلوب األّمة و هذا أمر عظيم جّدا حيث كان عليه الّصالة و الّسالم ممّا يقوله حينما يأمرهم 

و ال شّك أّن أولئك املأمورين من أصحاب الّنّيب الكرمي   لتسوّن صفوفكم أو ال يخالفّن اهللا بين وجوهكم )

كانوا يتجاوبون مع األمر الّصادر منه عليه الّصالة و الّسالم و يسّوون صفوفهم فكيف كانوا يسّوون صفوفهم ؟ 

ون صفوفهم على خّط ومهّي هم حيّققونه و جيعلونه حقيقة واقعة على اخلّط ؟ على اخليط ؟ ال . كانوا يسوّ 

فيستوي صّفهم و لو كما كان على اخليط إن مسحتم ذا الّتعبري , تسمحون يا أستاذ ذا الّتعبري ؟ أو ما كنت 

  معنا ؟

  أبو مالك : ال معكم معكم يا شيخ .

  تسمح ذا الّتعبري ؟  الشيخ :

  أبو مالك : أي نعم .

ملاذا ؟ ألّم كانوا يهتّمون بتنفيذ أمر الّرسول عليه الّسالم و رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم ما يّسر  خ :الشي

هلم هذا األمر الّصعب حتقيقه فعال كما يفعل اليوم بعض األئّمة أئّمة املساجد أو بعض املسؤولني يف وزارة 

ّن هذه البدعة جيب أن تكون بدعة ضاللة بإمجاع األّمة األوقاف ما أدري من املسؤول حقيقة عن هذه البدعة أل

مبا فيهم أولئك اّلذين يقسمون البدعة إىل أقسام مخسة ألّن هؤالء قد قالوا يف هذه البدعة الّضاللة أّا هي اّليت 

ة العيدين ختالف الّسّنة و الشّك أّن مّد هذا اخلّط خيالف الّسّنة بدليل أنّنا إذا خرجنا إىل العراء لنصّلي صال

حسب الّسّنة اّليت كان خيرج فيها إىل الّصحراء أو لنصّلي صالة اإلستسقاء , جتد الّصفوف يعين شيء ممّا يزعج 

الفؤاد متاما ال حيسن الّناس تسوية صفوفهم إطالقا و خباّصة إذا كان الّصّف طويال مديدا على عرض الّساحة اّليت 

؟ ألّم مل يتدرّبوا على تسوية الّصّف يف املسجد ذي اجلدران األربعة اّلذي  اجتمعوا فيها للّصالة ال حيسنون ملاذا

يكون طوله مثال عشر أمتار أو عشرين مرتا أو أكثر أو أقّل و لذلك فتكون مترين الّناس على تسوية الّصّف على 

اب الّرسول صّلى اهللا عليه اخليط صّد هلم على أن يعتادوا على هذه الّتسوية دون الّتسوية اّليت كان يعتادها أصح

( سّووا صفوفكم فإّن تسوية و سّلم يوم كان يأمرهم باحلديث الّسابق و بني مثل قوله عليه الّصالة و الّسالم 

إذا مّد اخلّط اليوم صحيح حيّقق  ( من حسن الّصالة )أو كما يف بعض الّروايات  الّصفوف من تمام الّصالة )

سجد و لكن املصلحة الكربى تضيع ا و لذلك ال تشرع هذه الوسيلة و إن  مصلحة هلؤالء املصطّفني يف امل



كانت حتّقق مصلحة , أعود ألضرب مثال للوسيلة اّليت حيسن أن جنعلها للّنوع الثّاين من املصاحل املرسلة و هي 

ن مثاله و هنا الشاهد اّليت وجد الّسبب و لكن الّدافع إىل إجياده هو تقصري املسلمني يف القيام ببعض أحكام الّدي

.  

  أين أبو حمّمد ؟ جزاك اهللا خري طّولت بالك علينا كثري ألّن بعد املقّدمة كّلها جاء اجلواب عن سؤالك . الشيخ :

  احلليب : نسينا الّسؤال شيخنا .

أيضا و فهنا يأيت البحث يف الّضرائب و يف املكوس فأقول اآلن ماهو املسوّغ لتشريع إذا صّح الّتعبري  الشيخ :

لنقل إذا تقنني و فرض ضرائب على األّمة ماهو الّدافع هو حاجة الّدولة يف أن يكون يف خزينتها ماال وفريا لتقوم 

مبصاحل األّمة علما كما نقول دائما و أبدا و كما قلنا يف تلك اجللسة اّليت أشرنا لكم إليها آنفا و ما حتّدثنا مبا 

إّمنا تسلسلت يف الكالم حّىت وصلت إىل هذه الّنقطة و هي املصاحل املرسلة  وقع فيها من الّتفصيل حول البدعة و

فنقول إّن هذه الّضرائب توضع ملصلحة األّمة فعال و إن كان يف هذه املصاحل مفاسد البّد من الّتنبيه عليها فإّن  

ما فيه مضرّة لألّمة لكن كثريا من هذه األموال اّليت جتمع باسم الّضرائب و باسم حتقيق مصلحة لألّمة تصرف في

ال ينبغي أن نشتّط يف احلمل على هذا الّصرف فالبّد أّن قسما كبريا من هذه الّضرائب تصرف فعال ملصلحة 

األّمة كتعبيد الطّرق و متديد اجلسور و حنو ذلك , لكن ما هو الّسبب اّلذي يدفع احلكومات اإلسالمّية اليوم 

م للقيام بكثري من األحكام الّشرعّية . أّول ما يتبادر للّذهن أّن على فرض الضرائب ؟ الّسبب هو إمهاهل

احلكومات اإلسالمّية كّلها أو على األقّل جّلها مل جتعل نظام الزّكاة نظاما مفروضا يف حكمهم و نظامهم و 

فإذا خسرت  بذلك خسرت اخلزينة املاليني اململينة من األموال اّليت كان باستطاعتها أن جتمعها بطريقة شرعّية

الّدولة هنا و الشّك أمواال كثرية , كيف يعّوضون هذه اخلسارة ؟ بفرض ما ليس فرضا بل و ما ال يكون جائزا يف 

اإلسالم أال و هي املكوس . و هناك سبب آخر و مهّم جّدا جّدا لكّنه ال يبدو لكثري من أذهان الّناس أنّه 

من األسباب الّشرعّية لتكثري مال الّدولة ليس كنظام الزّكاة لكّنه  واضح و أّن له صلة وثقى مبا حنن يف صدده أنّه

يف اعتقادي قد يكون أعظم من نظام الزّكاة يف بعض األزمان و يقينا هو أعظم من نظام الزّكاة لو طّبق يف هذا 

صلة ذا املوضوع  الّزمان ما هو ؟ اجلهاد يف سبيل اهللا أقول أّن هذه الوسيلة ال ترتبط بداهة يف الّذهن أّن هلا

لكّين أذّكركم حبديث أّول اجللسة طرقت موضوع الّتشّبه و اجللوس على هذه املقاعد اّليت جتعل اإلنسان يتكّرب و 

هو ال يعرف الّتكّرب فيجلس هكذا متعنرتا إذا صّح الّتعبري أيضا فاملقصود ذكرت لكم يف أّول اجللسة مبناسبة 

ه بقوم فهو منهم هذا طرف من احلديث اّليت جاءت املناسبة اآلن ألتلوه على الّتشّبه و الّنهي عنه و من تشبّ 

( بعثت بين يدي الّساعة بالّسيف حّتى يعبد اهللا وحده مسامعكم بكماله و متامه قال عليه الّصالة و الّسالم 



هو يعين رزق  هل هذا الّرزق يعنيه عليه الّسالم هو رزقه هو ؟ ال ال شريك له و جعل رزقي تحت ظّل رمحي )

( و جعل رزقي تحت ظّل رمحي و جعل الذّل و الّصغار على من خالف أمري و من تشّبه بقوم فهو أّمته 

( بعثت بين يدي الّساعة بالّسيف حّتى يعبد اهللا وحده ال شريك له و جعل رزقي تحت ظّل ,  منهم )

( و جعل الّذّل و ,  و منهم )رمحي و جعل الذّل و الّصغار على من خالف أمري و من تشّبه بقوم فه

(( قاتلوا اّلذين ال يؤمنون باهللا و ال باليوم مبا ؟ جاء بيان ذلك يف قوله تعاىل  الّصغار على من خالف أمري )

اآلخر و ال يحّرمون اهللا و رسوله و ال يدينون دين الحّق من اّلذين أوتوا الكتاب حّتى يعطوا الجزية عن يد 

ألّم  رزقي تحت ظّل رمحي و جعل الّذّل و الّصغار على من خالف أمري ) ( و جعل و هم صاغرون ))

إّما أن يكونوا أهل ذّمة فهم يدفعون اجلزية عن يد و هم صاغرون و هذا من األسباب القويّة إلمالء خزينة الّدولة 

سبون أمواهلم و يسرتقّون باملال احلالل ال باملكوس احملّرمة و إن كانوا أهل حرب فذلك أغىن للمسلمني ألّم سيك

رجاهلم و نسائهم و صبيام و كّل هذه املكاسب بكّل أنواعها هي مال للمسلمني يغنون بذلك وهلذا لعّلكم 

قرأمت يف بعض الّتواريخ أنّه حصل يف زمن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه و أرضاه ما كاد يتحّقق يف زمنه نبوءة 

أنّه يأيت زمان خيرج الغّين بزكاته فال جيد من يأخذه ألّن املسلمني صاروا كّلهم أغنياء ,  الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم

إذا هذا مثال للّسبب اّلذي يؤخذ به و حيّقق مصلحة إسالمّية لكن اّلذي دفع إىل األخذ ذا الّسبب يف الوقت 

يف تطبيق شريعة رّب العاملني أّما الّسبب اّلذي حيّقق مصلحة إسالمّية و هي غىن الّدولة هو سببه تقصري املسلمني 

  . ...عن الّنوع الثّالث 

  سائل آخر : الّنوع الثّاين من البدعة .

من البدعة أيضا الغري مشروعة ألّا خمالفة للّسّنة أّما الّسبب الثّالث اّلذي وجد املقتضي و ليسوا  الشيخ :

وانب من دينهم فهو اّلذي يبحثه اإلمام الّشاطيب رمحه مسؤولني عنه أي مل يكن الّسبب هو تقصريهم يف تطبيق ج

اهللا يف كتابه العظيم االعتصام ألنّه يتحّدث هناك بتفصيل عن املصلحة املرسلة فيذكر أّن من املصاحل املرسلة أّن 

في لرّد الكّفار إذا هامجوا ديار املسلمني و مل يكن يف خزينة الّدولة من املال اموع بالطّرق املشروعة ما يك

اعتداء هؤالء الكّفار فحينئذ جيوز للحاكم املسلم أن نفرض فريضة على أغنياء املسلمني و ليس على فقرائهم و 

هذه أيضا فارقة عظيمة بني الّضريبة اّليت يفرضها احلاكم املسلم حينما يوجد الّسبب الّشرعي لفرضها و بني 

فقري ففي هذه احلالة حالة غزو الكّفار لبعض البالد اإلسالمّية  املكوس اّليت تفرض اليوم فهي ال متّيز بني غّين و

جيب على احلاكم أن جيمع من أموال أغنياء املسلمني ما به يتقّوى على رّد اعتداء املعتدين هذا ما يتعّلق عن 

  اجلواب عن املكوس .



  حاّبني نسمع وجهة نظرك فيما يتعّلق مبوضوع الرّكاز . السائل :

  تعّلق مبوضوع ؟فيما ي الشيخ :

  الرّكاز . السائل :

  الرّكاز . الشيخ :

نعم , بالّنسبة ملا يقال بأنّه حينما يكون عند دولة مال أو نفط أو ثروة تكون هذه لعاّمة املسلمني ما  السائل :

م عدى نسبة معّينة , حبّني رأيك يف انطباق هذا الكالم على العصر احلايل , معظمهما ال تطّبق اإلسالم كنظا

حكم و شعوا أيضا هي شعوب مسلمة كأفراد و لكن ليست دول إسالمّية فهل ينطبق احلكم العاّم على هذا 

  املوضوع كيف يكون احلكم يف العصر احلايل ؟

أظّن البحث الّسابق يصلح جوابا ملثل هذا الّسؤال ألّنين ال أجد فيه شيئا جديدا إّال ما يتعّلق بتفسري  الشيخ :

سأتوّىل تفسري الرّكاز لكن اّلذي طرح الّسؤال بأّي معىن طرحه للرّكاز , لعّله هناك ما ينبغي أن أتكّلم الرّكاز وأنا 

  بشيء آخر غري تفسري الرّكاز .

  بالّذات الثّروات اّليت حتت األرض يعين . السائل :

  بعاّمة يعين . الشيخ :

  ت احلاضر .نعم . و خبصوص الّنفط بصفته الّشيء األكرب يف الوق السائل :

و هو الطّرف األخري من حديث أخرجه  ( و في الرّكاز الخمس )يقول الّرسول عليه الّصالة و الّسالم  الشيخ :

( الّشيخان يف صحيحيهما من حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم 

و املهّم بطبيعة الواقع الكالم على هذه  رّكاز الخمس )العجماء جبارو البئر جبار و المعدن جبار و في ال

الفقرة األخرية و لكّين سقت احلديث بتمامه لفائدتني اثنتني األوىل فائدة عاّمة لعّل بعض احلاضرين يكون هذا 

( العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في احلديث يطرق مسعه ألّول مرّة و هو قوله عليه الّسالم 

 ( و المعدن جبار )و الفائدة الثّانية هي أّن يف الفقرة اّليت قبل األخرية و هي قوله عليه الّسالم  كاز الخمس )الرّ 

ما يساعدنا على الفهم الّصحيح للرّكاز ألّن العلماء اختلفوا يف تفسري الرّكاز على قولني اثنني القول األّول و هو 

هلّية الرّكاز هو دفني اجلاهلّية أي كنز مدفون قبل اإلسالم أّما الكنز اّلذي الّصحيح اّلذي ال ريب فيه أنّه دفني اجلا

دفن بعد اإلسالم فليس ركازا و بالّتايل فاملعدن اّلذي خلقه اهللا عّز و جّل يف األرض مهما كان مثينا فّضة أو ذهبا 

ا قال عليه الّسالم 
ّ
فلو أراد بقوله عليه الّسالم  جبار ) ( و المعدنأو بالتينا هذا ليس ركازا هذا معدن و لذلك مل

كان يقول و فيه اخلمس لكّنه مل يرد املعىن الثّاين و هو اّلذي يقوله أبو حنيفة و من   ( و في الرّكاز الخمس )



تبعه الرّكاز هو املعدن املدفون خبلق اهللا يف األرض هذا الّتفسري خطّأه علماء الفقه و خباّصة احلجازّيني منهم و 

غة قاطبة جممعون على أّن الرّكاز هو دفني اجلاهلّية و على ذلك فإذا استحصل أو عثر مسلم على ركاز أهل اللّ 

فقد فرض فيه الّشارع احلكيم اخلمس كما فرض على الزّكاة باملائة اثنني و نصف كما ال جيوز من أجل هذا قلت 

أن يأخذ يف الزّكاة أكثر ممّا فرض اهللا ما أّن اجلواب عن هذا الّسؤال يؤخذ من البحث الّسابق ال جيوز للحاكم 

جيوز أن يأخذ باملائة مخسة بدل باملائة اثنني و نصف ما جيوز أن يأخذ بدل من أربعني رأس من الغنم عشرين 

( و في الرّكاز رأس من الغنم يأخذ رأس و هكذا ألنّه هذا تغيري حلكم اهللا فإذا قال عليه الّصالة و الّسالم 

وله يف الفّضة ربع العشر يف الّزرع املزروع بعال العشر و يف املسقي سقيا نصف العشر كّل هذه فهو كق الخمس )

أّما املعادن اّليت تستحصل بأتعاب يقوم  (( و تلك حدود اهللا فال تعتدوها ))حدود تدخل يف عموم قوله تعاىل 

عليه احلول و قد بلغ الّنصاب فحينئذ جيري  ا العامل فهذه ليس عليها أّي زكاة و إّمنا إذا توّفر لديه مال و حال

عليه أحكام الزّكاة فإذا عرفنا هذا الّتفصيل عدنا إىل البحث الّسابق يف املصلحة املرسلة فإذا جّد هناك عدوان 

على املسلمني و مل يكن يف بيت مال املسلمني ما يكفي لصّده فيأخذ قلنا آنفا من أغنياء املسلمني ما يتناسب 

فإذا فرضنا رجال حديث عهد بالعثور على ركاز فيجوز للحاكم أن يأخذ منه أكثر من اخلمس هلذا مع غناهم 

األمر العارض أّما أن جيعل نظاما عاّما و قانونا مستمرّا فيعود البحث إىل القسم األّول و الثّاين من املصاحل املرسلة 

  هذا جوايب عن هذا الّسؤال و لعّله يكفي ؟

  فط ال يدخل يف هذا ؟إذا النّ  السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  إذا الّنفط ال يدخل إالّ ذا القدر ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :


